
Загальна інформація 

 

  Зальцбург Конгрес (Палац Конгресів Зальцбургу) 

  A-5020 Salzbourg, Auerspergstrasse 6 

  Tél : +43-662-88987-0 

 

  Реєстрація учасників, вручення папок конференції 

 

  Хол на 2-му рівні (на вході до залу «Європа») 

  П’ятниця, 24 квітня 2020 року, з 08:15 

 

  Tourismus Salzburg GmbH, 

  A-5020 Salzbourg, Auerspergstrasse 6 

  Tél : +43-662-88987-603; Fax : +43-662-88987-32 

  e-mail: service@salzburgcongress.at 

 

  Бланк бронювання готелю додається. 

 

  Кінцева дата бронювання готелю: 25 березня 2020 року 

 

  ÖGIZIN GmbH 

  A-1010 Vienne, Landesgerichtsstrasse 20 

 

  Австрійська нотаріальна академія 

 

   ÖGIZIN GmbH 

  A-1010 Vienne, Landesgerichtsstrasse 20 

  тел.: +43-1-402 45 09-160, факс : +43-1-402 45 09-169 

  e-mail : ulrike.hindinaer@notar.or.at 

 

  Ви також можете зареєструватись на сайті www.notar.at 

 

Реєстраційний збір    З  Звичайний реєстраційний збір                    ЕUR 380 

    

 

Знижений реєстраційний збір для кандидатів у нотаріуси, 

  наукових співробітників та студентів       EUR 120  

 

Плата за участь для супроводжуючих осіб   EUR 160  

   

Реєстраційні збори включають ПДВ. 

 

Звичайний та знижений реєстраційні збори включають папку 

конференції, шведський стіл в п'ятницю в Зальцбург Конгрес, 

напої під час перерв та всю культурну програму. 
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Реєстраційний збір для супроводжуючих осіб включає участь 

у наступних заходах: вітальний прийом 23 квітня 2020 року, 

програму для супроводжуючих осіб, включаючи обід та вечір-

закриття 24 квітня 2020 року. 

 

Рахунок / підтвердження  Після отримання вашої реєстрації ми надішлемо вам   

реєстрації   рахунок, який означає її підтвердження. 

                  

Після отримання рахунку будемо вдячні за сплату 

реєстраційного збору до 20 квітня 2020 року. 

 

Плата за скасування     Ваша реєстрація має юридичне значення. Якщо ви не 

зможете бути присутніми, надішліть нам письмове 

скасування. 

 

    У разі скасування до 15 квітня 2020 року вам буде 

повернено 50%  реєстраційного збору. Після цієї дати 

повернення коштів не здійснюється. 

 

  Кінцева дата реєстрації    25 березня 2020 року 

 

                                   Мови   німецька, англійська, французька (синхронний переклад) 

  

         Фото і звукозапис   З метою можливої подальшої публікації виступів буде 

зроблено звукозапис цієї тематичної конференції. У цьому 

випадку від усіх осіб, які виступили усно під час 

конференції (доповіді, обговорення), буде заздалегідь 

отримано дозвіл на публікацію їхніх виступів. 

 Для документування подій, організованих OGIZIN GmbH 

(сервісна компанія австрійського нотаріату), під час цієї 

конференції буде здійснюватись фотографування. 

Фотографії зберігаються та архівуються компанією OGIZIN 

GmbH, а також можуть бути опубліковані у засобах масової 

інформації, наприклад, таких як Nota Bene, журналі 

австрійського нотаріату. 

 

Згідно з політикою захисту даних, будь ласка, майте на 

увазі наступну інформацію: Ви можете не дозволяти 

використовувати фотографії, на яких ви зображені. Про 

заборону ви повинні повідомити ÖGIZIN GmbH 

(kammer@notar.or.at). 
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Політику захисту даних компанії ÖGIZIN GmbH можна 

завантажити з сайту www.notar.at/oegizin-dse. 

За необхідності текст може бути надісланий поштою. 

 

           Доповіді        Письмова версія представлених доповідей буде доступна 

після конференції на сайті www.notar.at 

 

         Спонсори        Дякуємо Банку Австрії та Нотартреухандбанку AG за їхню 

підтримку. 
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